
 

Nieuwsbrief december 2021
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021, een jaar waar het COVID-19 virus
wederom een grote rol speelde.  Er waren veel meer vrijheden dan vorig jaar
maar toch nog enkele  restricties, grote evenementen zijn soms geannuleerd
en de 'pass sanitaire' deed zijn intrede.   

Gelukkig werden, voor hier op de residentie, de laatste sanitaire beperkingen
opgeheven en konden al onze faciliteiten, dus ook de jacuzzi, weer in gebruik
genomen worden. Daar is dan ook gretig gebruik van gemaakt.  

Het zomerseizoen en de herfst zijn druk bezocht en zijn naar volle
tevredenheid verlopen. De feestdagen staan voor de deur, het château in
kerstsfeer en we hopen op wat nieuwe sneeuw zodat het verblijf van onze
gasten mogelijk nog specialer zal  worden.
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De herfst was dit jaar zeer kleurrijk te noemen, voor velen toch al het mooiste
seizoen van het jaar. De zon liet zich van zijn goede kant zien zodat het warme
kleurenpalet nog mooier tot zijn recht kwam. De herten lieten zich ook goed
horen, een periode van zo’n 2 maanden is het gebrul van de bokken hier te
beluisteren, je zou er soms zelfs bang van worden, zo’n indrukwekkend geluid.

 

 

 

 

 

 

De bomen hebben hun bladeren verloren en het burlen van de herten is stil
gevallen. De regen is al een paar keer overgegaan in sneeuw. De winter is in
aantocht. Een verblijf hier in de winter, de rust, de ruige natuur maar ook de
luxe van een heerlijk verwarmd zwembad en sauna’s zal menigeen bekoren.
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De Mont Ventoux
Deze laatste nieuwsbrief van het jaar willen we weer eens de aandacht

vestigen op onze mooie en bijzondere berg de Mont Ventoux. 

De Mont Ventoux is ouder dan de Alpen en kreeg zijn naam van de Kelten en
betekent, niet voor niets: Berg van de wind. 

Hij wordt ook de Kale Berg of de Reus van de Provence genoemd.

De Kale berg omdat deze, uit door de vrieskou gebarsten, kalkstenen berg
nooit erg dicht bebost is geweest en zelfs grotendeels kaal is gekapt ten tijde

van de florerende scheepsbouw in Toulon. De berg dreigde een kale hoop
stenen te worden maar gelukkig is men eind vorige eeuw begonnen met

herbebossing en groeien er weer steeneiken, witte eiken, beuken, lariksen,
ceders en dennen. De top is echter nog steeds kaal. 

De Mont Ventoux is vanuit de verre omgeving te zien met zijn kenmerkende
kale, en in de winter witte, top en wordt daarom de Reus van de Provence

genoemd. Hij ligt grotendeels in de Vaucluse en gedeeltelijk in de Drôme, wij
liggen aan zijn voet. Door zijn vorm, hoogte en ligging hee! de Mont Ventoux
(ruim 90.000 ha) meerdere klimaten namelijk mediterraan en alpien en het is

dan ook voor botanisten een zeer geliefde plek. Ook fietsers zijn grote
liefhebbers van deze moeilijk te temmen berg  Voor meerdere goede doelen

18-01-2022 15:05
Pagina 3 van 9



wordt de Mont Ventoux jaarlijks beklommen, zoals de stichting ALS en Groot
Verzet tegen Kanker. Afgelopen jaar was hij onderdeel van de Tour de France.

Een berg voor de sportieveling maar ook voor de natuurliefhebber. 

De top is van medio november tot medio april met de auto niet  te bereiken.
Vanaf Chalet Reynard of Station Mont Serein moet ter voet verder worden

gegaan. Sneeuw ligt er het grootste gedeelte van de winter, alleen een kijkje
nemen, op een heldere dag, is al meer dan de moeite waard. Of maak een

wandeling en geniet van de vele prachtige vergezichten, de besneeuwde Alpen
in de verte of werp een blik op de middellandse zee aan de andere kant.

Daarna lekker wat eten of drinken in één van beide uitspanningen, een mooie
afsluiting van een winterse dag.  

 

Wintersport? Ja, wintersport
Wist u dat u op een uur rijden vanaf Résidence Château Ferrassières kunt
wintersporten op de flanken van de Mont Ventoux?

De populairste plek sinds 1930 is Station Mont Serein
(http://www.stationdumontserein.com). Mont Serein beschikt over 4 groene, 4
blauwe en 6 rode pistes. Via 7 sleepli!en bereikt u de 12 kilometers piste. Ook
zijn er diverse langlauf loipes uitgezet. Materiaal wordt ter plaatse verhuurd.

Ook bij Chalet Reynard ( http://www.stationventouxsud.com) kunnen de lange
latten ondergebonden worden. Twee sleepli!en bieden toegang tot 5 blauwe
en 2 rode pistes met in totaal 7 kilometer piste.

Vanaf beide plekken is er een waanzinnig uitzicht op de prachtige omgeving.

Let wel, de Mont Ventoux is niet altijd ski zeker.
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De winter is hier de rustige periode. De ene dag is het zonovergoten, de
volgende dag kan er een pak sneeuw vallen of waait er een ijzige wind.
Meerdere winkels en restaurants zijn deze periode  gesloten vandaar dat ons
item over de restaurants in de buurt deze nieuwsbrief wordt overgeslagen. De
periode van half december tot eind van het jaar worden er nog wel marktjes
georganiseerd zoals de kerstmarkt in ons buurdorp Montbrun-les-Bains, helaas
zijn de grotere kerstmarkten, vanwege de oprukkende variant van het Covid
virus, veelal geannuleerd. We hopen dat het daarbij blij!.

 

 

 

 
 

Wij zijn natuurlijk gewoon geopend, onze warme en comfortabele
appartementen lenen zich uitstekend voor een fijn verblijf  in alle rust. Ideale
plek om te studeren, een boek te schrijven of om gewoon tot rust te komen.
En, zoals al eerder aangegeven, maar op een uurtje rijden van een dagje
wintersport, als de sneeuw het toelaat. Een vakantie hier in de winter, de stilte,
de ruimte, de ruige natuur maar ook de luxe en comfort van een heerlijk
verwarmd zwembad en maar liefst 2 sauna’s zal menigeen bekoren.
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Wij wensen u allen 
hele gezellige kerstdagen en een mooi,

gelukkig en vooral gezond 2022. We hopen
u in het nieuwe jaar weer bij ons te mogen

ontvangen. 

 

 
 

Reserveren
Voor reserveringen in 2022 en/of voor vragen en verdere informatie kunt u ons
een e-mail sturen met de gewenste data, lengte van verblijf of andere vragen.
 U ontvangt dan van ons een geheel vrijblijvende o"erte en/of de gewenste
informatie. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen. 

We hebben regelmatig speciale aanbiedingen.Speciale aanbieding voor onze
gasten uit 2020 en 2021: u ontvangt dezelfde kamerprijs als afgelopen jaar.

Mocht u twijfels hebben over het verloop van het Covid-19 virus, u kunt bij ons
tot een week van tevoren geheel kosteloos omboeken of annuleren.  Met trots
kunnen we vermelden dat in 2020 en 2021 onze gasten, zonder uitzondering,
de hygiëne van onze residentie hebben beoordeeld met een 10.
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Gelegen in de Drôme- Provencale
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Résidence Château Ferrassières ligt in de Drôme-Provencale, en wordt
gekenmerkt door ruimte in een relaxte luxe sfeer. 

Résidence Château Ferrassières is een kleinschalig vakantie complex met 21
appartementen, een heerlijk inpandig zwembad, sauna’s en jacuzzi en ligt
midden in een beschermd natuurgebied aan de voet van de Mont Ventoux.

U kunt ons natuurlijk volgen via Facebook  en/of Instagram of bezoek onze
informatieve website.

 

 

Wilt u er zeker van zijn dat een appartement in de door u gewenste periode
beschikbaar is, wacht dan niet te lang! 

Indien de boekingsdatum door Covid restricties onder druk komt te staan,
kunnen wij in overleg met u de datum in de nabije toekomst eenvoudig

wijzigen naar een andere datum.
 

Reserveren

 
reception@chateau-ferrassieres.fr | +33 4 81 68 01 16

 
 

 
Om de maximale veiligheid voor onze klanten te garanderen, gaan wij zeer

zorgvuldig om met alle gezondheidsvoorschri!en! 

 
Uitschrijven •  Email adres aanpassen • Online lezen

Résidence Château Ferrassières | 1700 Route du Plan, 26570 Ferrassières,
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Frankrijk

Bij Château Ferrassières nemen we uw persoonlijke data serieus. Wij beschermen uw gegevens  conform de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen uw e-mailadres wordt door ons elektronisch bewaard op een

beveiligde server in Nederland.U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven of eerder

informatie heeft aangevraagd. Via een druk op de knop onderaan deze email kunt u uw email adres eenvoudig

verwijderen of aanpassen..
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